Lazer e música para o trabalhador

Sindicato apoiou o
1º de Maio também
em São Roque

Eventos populares lotam praça
pública em Votorantim
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1º de Maio
Foguinho/Grupo Imagem

O tradicional Dia do
Trabalhador na praça de
eventos Lecy de Campos,
em Votorantim, reuniu, no
último dia 1º, aproximadamente 15 mil pessoas,
que visitaram a feira de artesanato e os estandes de
sindicatos e dançaram ao
som do rock nacional de
Roberto Seixas e do samba dos grupos Volúpia,
ÓdoBGÓ e Salamaleke.
Nem o frio e a chuva
fina durante o dia impediu
o público de aproveitar as
atrações oferecidas pela
subsede da CUT e pela
Prefeitura Municipal.
O tema do evento foi a

redução da jornada de trabalho sem redução de salários.
Centenas de assinaturas pela redução da jornada foram colhidas durante o 1º de Maio em Votorantim.
O show de Netinho de
Paula, cancelado devido a
forte chuva que caiu à noite, já tem nova data: será
dia 23 de maio, na vila
Nova Votorantim.
O local e o horário serão confirmados nos próximos dias e serão publicados na Folha Metalúrgica da semana que vem.
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Divulgação

rádio
Tupi

Paulo Rogério

Gustavo, 7 anos, precisa
de doador de medula

O sorridente Gustavo mora com a família no bairro Botuca, em Piedade

O garoto Gustavo Fernandes de Lima, de sete
anos, morador de Piedade,
precisa da solidariedade do
maior número possível de cidadãos da nossa região para
sobreviver a um tipo raríssimo de leucemia.
A salvação do menino é
encontrar um doador de medula óssea compatível. O
pai, a mãe e a irmã não são
doadores compatíveis. Veja
como fazer o teste de compatibilidade, que é rápido,
seguro e indolor, na Pág. 2

O evento de apresentação da rádio Tupi FM para
a população regional
atraiu 30 mil pessoas à
praça de eventos Lecy de
Campos, em Votorantim,
no último domingo, dia 4.
O Sindicato dos Metalúrgicos, a Prefeitura de
Votorantim e a Secretaria
de Cultura deram apoio ao
evento, que teve como
atração principal a dupla
César e Paulinho. Pág. 4

nas fábricas

Trabalhadores da Satúrnia e
da Lemforder elegem Cipas
Cinco empresas metalúrgicas
firmam acordos de PPR 2008
Trabalhadores da Wobben
conquistam transporte

assembléia nesta sexta
define representantes
Inscrição para informática na
locais a plenária da CUT sede de Sorocaba vai até dia 14
PÁG. 3
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mesquinharia tucana

Votorantim tem praça do povo Serra veta projeto de Hamilton
aprovado por unanimidade

PSDB X PSDB
O combate está pegando
fogo. Agora, Amary já
declara abertamente que não
participará das “prévias” do
PSDB e que vai direto para
a convenção. Nesta semana,
o alvo de seus ataques é o
DEM e o ex-deputado
estadual Caldini Crespo, que,
aventam, poderia compor a
chapa com o Lippi.
Engraçado
é
que
nacionalmente o DEM é o
grande parceiro do PSDB na
oposição, muitas vezes
inconseqüente, ao governo
Lula. Nenhum dos lados põe
mais panos quentes; a briga
está virando carnificina e,
entre mortos e feridos, não se
sabe quantos sobrarão.
Serra veta, veta e veta
O Promedula, projeto do
deputado petista Hamilton
Pereira – aprovado por
unanimidade pelaAssembléia
Legislativa – foi vetado
integralmente
pelo

Folha Metalúrgica
Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

É inegável que a
boa vontade da

Prefeitura de Votorantim, bem como
o talento e dedicação da Secretaria
de Cultura do
Município, são os
alicerces dessas
realizações

treita, elitista; sem visão ampla dos gostos e necessidades
da população, nada disso seria possível.
Ao elogiar Votorantim não
estamos, de modo algum, diminuindo a importância de
Sorocaba ou qualquer outro
município da região. Sorocaba é uma cidade excelente
para se viver e é uma potência econômica para a região,
com enorme importância para
o estado e para o País.
O problema é que o governo de Sorocaba é pouco disposto a firmar parcerias com
movimentos populares, a aceitar idéias que não sejam do
cículo de convivência de quem
está à frente doi poder executivo municipal. Não encontramos espaço para discutir a
condução de ações de lazer,
entretemineto, cultura ou esportes direcionados à massa.
Apesar das dimensões de
Sorocaba, não temos sequer
uma praça pública que chegue
perto de se assemelhar ao que

governador Serra. É mais um.
Serra, tão “democrático”,
não gosta do Legislativo: num
levantamento recente, de 354
itens da pauta de votação da
Alesp, 326 eram vetos do
Executivo a projetos de
origem da Assembléia e
aprovados pelos deputados
estaduais. Espera-se uma
postura de não subserviência
e que muitos destes vetos
sejam derrubados. Mas a
nossa imprensa grandona não
fala disso, só fala das MP´s
do governo Lula.
“Quero que pobre se
exploda”
Lembra o bordão do
personagem Justo Veríssimo?
Ele foi muito comentado na
semana passada, quando
Vitor Lippi mandou derrubar
um barraco no Jardim
Americano, que abrigava uma
família com três filhas
pequenas. A foto na capa do
Bom Dia, com a mãe
chorando abraçada a duas
filhas, foi de cortar o coração.
E ele ainda afirma que seu
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a praça Lecy de Campos
representa para Votorantim
(e para as dezenas de milhares de sorocabanos que
vão à cidade vizinha para ter
acesso a tal espaço).
Pelo contrário, em Sorocaba as praças costumam
não ter bancos, nem sombra,
nem banheiros. É mesmo só
para a população passar e,
no máximo, fotografar. Nunca para ficar na praça e jamais para se aglomerar
nela.
Na érea dos esportes,
tivemos recentemente em
Sorocaba um importante torneio de tênis. A prefeitura
investiu bastante. Ótimo.
Esse esporte precisa mesmo ser incentivado. Mas
quantos são mesmo os sorocabanos que o praticam ?
A que público o evento se
destinou ? Entre os que apreciam a modalidade esportiva, quantos puderam desembolsar o preço do ingresso (
cerca de R$ 200 no início e
R$ 50 no final do torneio) ?
A cultura em Votorantim
é dinâmica e democrática.
Há eventos para todos os
gostos. São frequentes.
Quase todos de graça ou a
preos populares. O esporte
segue a mesma linha.
Votoranrim respeita sua
história, incentiva seus moradores a conhecê-la. Em
Sorocaba, a Semana do Tropeiro de 2007 se resumiu a
uma série de eventos embalados por música country,
norte-americana.
Sorocaba é ótima. Mas
precisa melhorar. Merece
uma prefeitura que governe
para todos.

governo tem “preocupações
sociais”.
Boa notícia
A representante do MEC
no estado de São Paulo e exdeputada federal Iara
Bernardi deu uma excelente
notícia: a partir do ano que
vem, o campus Sorocaba da
UFSCar deve abrir vagas
noturnas para cursos de
licenciatura, aqueles voltados
à formação de professores
para os ensinos fundamental
e médio. Vem em boa hora,
pois grande parte dos cursos
que formam professores na
região tem uma qualidade (?)
abaixo da crítica. Tomara que,
depois de Direito, Pedagogia
e Medicina, o MEC volte sua
lupa para um pente-fino nas
licenciaturas do país todo.
Professores mal formados
geram um círculo vicioso que
prejudica várias gerações.
Não seria ruim que elas,
obrigatoriamente, voltassem
a ser de quatro anos.

Promedula centralizaria informações para transplantes de medula
O governador José Serra
vetou integralmente o Projeto de Lei de autoria do Deputado Estadual Hamilton
Pereira (PT), aprovado por
unanimidade pelaAssembléia
Legislativa de São Paulo no
último dia 19, que instituía o
Promedula (Programa Permanente de Transplante de
Medula Óssea). Pelo projeto, o programa deveria articular as atividades das instituições e órgãos públicos que
atuam, no Estado, nas várias
etapas voltadas à realização
do transplante de medula óssea, visando a orientação de
doadores e receptores e a
eficácia dos serviços disponíveis. Pretendia ainda prover informações centralizadas
e atualizadas aos profissionais
de saúde, visando a melho-

rar a qualidade do atendimento e do encaminhamento de
doadores e receptores.
Em síntese, o objetivo do
Promedula é facilitar a busca
e o acesso à captação, análise e localização de doadores
compatíveis, ao organizar cadastro centralizado de receptores, hemocentros, laboratórios e centrais de transplante,
articulado com o sistema nacional.
Incompreensível
Bastante decepcionado, o
Deputado Hamilton Pereira
comentou o veto total do governador ao seu projeto. Para
ele, “é incompreensível que
um ex-ministro da saúde vete
um projeto de tal magnitude.
Seus próprios companheiros

de partido apoiaram unanimemente o Promedula”.
Para Hamilton, Serra está
fazendo guerra política, sem
levar em conta interesses básicos da população. “Só posso entender o veto pelo fato
de o projeto ter tido origem
em um deputado da oposição, especialmente do PT. O
governador demonstra mesquinharia política, incompatível com quem pretende ser
estadista”, afirma.
Hamilton Pereira diz que,
agora, vai conversar com os
outros deputados, de todos
os partidos, para buscar reverter a situação. “Espero
uma posição de independência e autonomia do Legislativo paulista. Vamos tentar derrubar o veto do governador”,
termina o Deputado.

solidariedade

Doador de medula pode
salvar vida do garoto
Gustavo, de Piedade
Qualquer pessoa pode fazer o teste de compatibilidade e ajudar o menino
O garoto Gustavo Fernandes de Lima, de sete
anos, morador de Piedade,
precisa da solidariedade do
maior número possível de cidadãos da nossa região para
sobreviver a um tipo raríssimo de leucemia.
Gustavo tem leucemia
mielóide crônica (LMC), que
entre adultos corresponde a
apenas 15% dos casos da
doença no país. Em crianças
ela é ainda mais rara.
A salvação do menino é
encontrar um doador de medula óssea compatível. O
pai, a mãe e a irmã não são
doadores compatíveis.
Familiares e amigos estão
fazendo uma intensa campanha de doação em Piedade,
fixando cartazes, distribuindo folhetos e divulgando o
caso nos meios de comunicação da cidade. Mas é necessário que moradores de
outras cidades se sensibilizem a fim de aumentar as
chances de conseguir um
doador compatível.
O teste é bastante simples, seguro e indolor. Consiste em retirar apenas 10 ml
de sangue. E esse gesto
pode salvar uma vida. Caso
seja constatada a compatibilidade, a pessoa será encaminhada para a doação.
Mutirão dia 26
No dia 26 de julho, será
realizado um grande mutirão
de testes no Estádio Municipal Lino de Matos, o “Campão”, em Piedade. O atendimento será das 9h às 16h.
Para participar, basta comparecer portando um documento de identificação
(como o RG).
O tratamento de Gustavo está sendo realizado pelo
GPACI (Grupo de Pesquisa

Paulo Rogério

Em três eventos realizados na praça Lecy de Campos de Votorantim, num período de pouco mais de 15
dias, quase 80 mil pessoas
tiveram acesso à informações, serviços de cidadania,
lazer, música e outras manifestações culturais.
O CUT Cidadã, dia 13 de
abriu, atraiu 30 mil pessoas
à praça pública; o 1º de
Maio, outras 15 mil ( e o público só não foi maior devido à chuva que se intensificou a partir do final da tarde); e a apresentação da rádio Tupi, que reuniu 30 mil
pessoas no domingo, 4 de
maio.
Foram três eventos populares, com participação do
povo, de diversos segmentos
sociais usando um espaço
que, por definição, é mesmo
público: a praça.
O Sindicato dos Metalúrgicos teve a satisfação de
participar da realização dos
acontecimentos nas três datas. Diversos outros parceiros foram absolutamente indispensáveis para que os
eventos acontecessem e alcançassem o sucesso que
tiveram.
Todos esses parceiros
foram devidamente divulgados pela Folha Metalúrgica
nas últimas edições — inclusive a desta semana.
Mas é inegável que a boa
vontade da Prefeitura de
Votorantim, bem como o talento e dedicação da Secretaria de Cultura do Município, são os alicerces dessas
realizações. Se o poder executivo municipal deVotorantim tivesse mentalidade es-

Gustavo tem 7 anos e está na primeira série do ensino fundamental

eAssistência ao Câncer Infantil) de Sorocaba.
A mãe do garoto, Renata
Fernandes de Lima, conta
que o GPACI afirmou existirem menos de 100 casos de
crianças com LMC no Brasil. Na instituição de Sorocaba, o caso de Gustavo é o
único.
Diagnóstico recente
A doença de Gustavo foi
constatada durante um exame de rotina em dezembro
de 2007, quando foi verificada uma alteração no sistema.
Ao descobrir que se tratava
de leucemia, a Santa Casa de
Piedade encaminhou o menino ao GPACI, que está ajudando a organizar o mutirão
de testes no dia 26 de julho.
A família de Gustavo teve
que acionar a Justiça para
poder garantir o remédio indicado para o tratamento,
Glivec, de uso adulto.

O menino está cursando a
primeira série do ensino fundamental e reside com a família no bairro Botuca, na
periferia de Piedade.
Quando a reportagem da
Folha Metalúrgica esteve na
casa do sorridente Gustavo,
ele estava bastante animado
com a perspectiva de dali a
poucos minutos ir para a escola, aprender e encontrar os
amigos.
Um gesto de solidariedade dos metalúrgicos e familiares pode colaborar para que
a vontade de Gustavo de viver e aprender perdure e evolua com o passar de muitos e
muitos anos.
Mais informações
Mais informações sobre a
doença ou como fazer o teste de compatibilidade pelos
telefones (15) 9621-9122 ou
3244-4708, com os familiares de Gustavo.
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Notícias da categoria

Inscrição para informática
gratuita vai até dia 14
As inscrições para o curso gratuito de informática na
sede do Sindicato vão até o
dia 14 de maio (e não até o
dia 8, como foi publicado na
edição passada). Porém não
há inscrições aos sábados e
domingos.
O horário de inscrição é
das 8h às 13h e das 14h às
19h, na sede do Sindicato.
A idade mínima é 16 anos e
é necessário ter o ensino fundamental completo.
O sorteio das vagas será
dia 15, às 19h. É necessária
presença do candidato ou de
um representante, com o
protocolo de inscrição (sem
rasuras).
Os candidatos podem es-

Trabalhadores
da Satúrnia e da
ZF Lemforder
elegem Cipas
Os trabalhadores da Satúrnia, fabricante de baterias
localizada em Sorocaba, elegeram, na semana passada,
os novos membros da Cipa
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
Os três titulares são Edilaine Grana Tinelo, Eder da
Silva e Ermínio Moraes da
Silva. Como suplentes foram
eleitos outros quatro trabalhadores: José Francisco Palmezani, Aluisio FerreiroTorres, Wilson Ferreiro Barradas e Elton LeiteAlamino.
Também recentemente,
no dia 27 de abril, os trabalhadores da ZF Lemforder
elegeram seus novos cipeiros.
Os titulares são Cleiton Pires,Anderson da Silva, João
Henrique de Castro, Odoni-

lo Solano da Silva e Jefferson Fernandes Pontes. Os
suplentes eleitos são: Robson
da Silva Matias, Rudson Gonçalves da Silva, José Roberto Jesus Santos e Celso Leocádio Conceição.
Na Lemforder, todos os
cipeiros eleitos (titulares e suplentes) são sindicalizados.
Os Comitês Sindicais de
Empresa (CSE) da Satúrnia
e da Lemforder parabenizam
tanto os eleitos quanto os eleitores que fizeram valer seu
direito democrático nas urnas.
Os membros dos CSEs
também se colocam à disposição dos cipeiros para qualquer ação que tenha por objetivo a defesa dos trabalhadores.

colher entre seis turmas, com
aulas pela manhã e à noite
(veja quadro). Há vagas para
sócios, dependentes e comunidade. As aulas começam
dia 19 de maio.
Vagas para adolescentes
O Sindicato também está
com inscrições abertas para
um curso gratuito de informática para adolescentes de 12
a 15 anos.
Nesse caso, não haverá
sorteio.As vagas serão completadas por ordem de chegada das inscrições.
Os adolescentes podem
escolher entre dois horários:
Turma A – das 13h às 14h30;

Cinco empresas metalúrgicas firmaram acordos de
Participação nos Resultados
(PPR) com o Sindicato nos
últimos dias: Andrew,
Co&Re, Interativa, Jimenez
e Comap.

Ao todo, o PPR nessas
empresas vai beneficiar cerca de 600 trabalhadores.
Já os metalúrgicos da
Tamboré rejeitaram, em assembléia na terça, dia 6, uma
proposta de PPR apresenta-

Qualificação

Futsal da CUT Caldeiraria
As equipes da região inscritas para o Torneio Jubileu de
Prata de Futsal da CUT podem se preparar, porque a etapa
local começa no dia 18 de maio, no Sesi de Sorocaba.

A parceria do Sindicato dos metalúrgicos com a escola
RH Treinare está com inscrições abertas para o curso de
Traçagem para Caldeiraria, na sede do Sindicato em
Sorocaba.
A carga horária é de 60 horas e inclui somente aulas
teóricas.
As aulas são às terça e quintas, das 18h30 às 22h.
Há 20 vagas disponíveis.
Para sócios o curso custa R$ 200; para não-sócios, R$
300.
Mais informações: (15) 3012-4800 / 9777-0607

Na próxima edição da Folha Metalúrgica será publicada
a tabela de jogos.
O torneio é promovido pela CUT nacional em dezenas
de cidades brasileiras, em homenagem aos 25 anos da
central, a ser comemorado no dia 24 de agosto.

Saúde do Trabalhador

AI/Câmara MUnicipal Sorocaba

Centro de Saúde do Trabalhador
abre ciclo de palestras da 4ª Sempat
municipal de Saúde, Milton Palma, o deputado estadual Hamilton Pereira
(PT), autor da lei que
criou o Cerest em Sorocaba, além de alunos e
professores das escolas
Fernando Prestes, Rubens
de Farias, Tableau, Senac
e Professor Junior, profissionais das áreas de saúde e segurança do trabalho
e sindicalistas.
As palestras seguem
no plenário da Câmara
Municipal até quarta, dia
7, quando acontece o encerramento da Sempat,
com a entrega dos certificados de participação e
dos prêmios aos vencedores dos concursos de cartazes e fotografias.
No Dia 7 o tema será

sócios

1

15

dependentes

10

comunidade

5

2

10

15

5

3

10

10

10

4

15

10

5

5

15

10

5

6

15

10

5

Total vagas

80

65

35

Obs: as turmas 1 e 6 incluem quatro vagas para revezamento

Turma B – das 14h30 às 16h
As vagas são destinadas
a dependentes de sócios.
O responsável deverá estar presente no ato da inscrição e apresentar o RG origi-

nal do adolescente.
Os dias e horários de inscrições são os mesmos das
turmas de adultos.
Mais informações: 33345400

Cinco empresas firmam acordos
de PPR 2008 com o Sindicato

Esporte

Tiveram início na segunda-feira, dia 5, na Câmara de Sorocaba, as palestras da quarta Semana
Municipal de Prevenção
de Acidentes do Trabalho
(Sempat), instituída na cidade a partir de lei do vereador Arnô Pereira (PT).
A palestra do dia 5 foi
sobre o Centro de Referência à Saúde do Trabalho de Sorocaba (Cerest)
e foi coordenada pelo
médico do trabalho Roberto José Dini.
Foram apresentados o
histórico e objetivos do
Cerest, seu funcionamento e programas desenvolvidos.
Participaram do evento, presidido pelo vereador Arnô, o secretário

Vagas para adultos (a partir de 16 anos)
Tu r m a

Palestras acontecem no plenário da Câmara de Sorocaba

“O Trabalho como Determinante de Processos de
Saúde eVida dos Indivíduos e Famílias”, com a professora Eliana Paula Leite, Diretora de Saúde Coletiva de Sorocaba.

As palestras começam
sempre às 19h30, na Câmara Municipal. Para receber o certificado de
participação é necessário
fazer o credenciamento
antes do evento, às 19h.

da pela empresa.As negociações entre Sindicato eTamboré continuam para tentar
melhorar a proposta.
Nas últimas semanas, a
diretoria do Sindicato enviou
pauta de reivindicação de

PPR para dezenas de empresas metalúrgicas de Sorocaba e região. Em breve, a entidade vai divulgar um balanço das empresas que responderam e das que não responderam à pauta.

Trabalhadores
da Wobben
conquistam
transporte
A partir desta semana, os
trabalhadores da Wobben,
fabricante de equipamentos
para energia eólica, em Sorocaba, passaram a contar
com ônibus fretados para
transportá-los da casa para o
trabalho, e vice-versa.A reivindicação vinha sendo feita
pelo Sindicato à direção da
empresa desde 2005.
Os ônibus começaram a
circular na entrada do terceiro turno no último domingo,
dia 4. O desconto no holerite
será o mesmo que vinha sendo efetuado para o fornecimento de bilhetes do transporte coletivo, até então utilizado pelos trabalhadores.
Para chegar a essa conquista, os membros do Comitê Sindical de Empresa
(CSE), Ramílio e Fernando,
participaram de diversas negociações específicas sobre o
assunto com a empresa.
Mesmo em negociações sobre os outros temas, os dirigentes sindicais lembravam à
Wobben que a questão do
transporte ainda estava pendente.
Os membros do CSE
também realizaram assembléias, distribuíram boletins
específicos sobre o transporte e incentivaram os funcionários a cobrarem a reivindicação através da caixa de

sugestões da empresa.
A desculpa da Wobben é
que faltava a ela ter contratos de longo prazo para implantar o transporte próprio.
Agora, com pedidos garantidos até 201 1, a empresa não
teve mais como se esquivar.
Os ônibus já estão em circulação. “A organização e a
mobilização dos trabalhadores nestes tr~es anos foi fundamental para a conquista”,
avalia Ramílio.
A partir de 24 de maio, o
CSE dos trabalhadores da
Wobben contará com o reforço demais um membro, o
Antônio, eleito em fevereiro
deste ano.
A Wobben tem aproximadamente 550 funcionários.
PPR 2008
O CSE da Wobben informa que as negociações do
PPR 2008 estão em andamento. Uma negociação já
aconteceu. Outras reuniões
entre Sindicato, comissão interna e empresa deverão se
realizar nas próximas semanas. Mais uma vez, a unidade dos trabalhadores será
necessária para alcançar bons
resultados não só na produção, mas também na negociação de Participação nos
Resultados.
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O Dia é do Trabalhador

engajarem na luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários.
O evento foi organizado pela subsede regional
da CUT, pela Prefeitura de
Votorantim e pela Secretaria de Cultura do Município.

O tradicional Dia do
Trabalhador na praça de
eventos Lecy de Campos,
em Votorantim, reuniu, no
último dia 1º, aproximadamente 15 mil pessoas,
que visitaram a feira de
artesanato e os estandes
de sindicatos e dançaram
ao som do rock nacional
de Roberto Seixas e do
samba dos gruposVolúpia,
ÓdoBGÓ e Salamaleke.
O público só não foi
maior porque uma chuva
insistente que começou a
cair no final da tarde obrigou a organização a cancelar o show de Netinho
de Paula.
Para as crianças as
atrações foram os brinquedos infláveis instalados na praça e o grupo de
dublagem Nova Geração.
O público também ouviu atento as mensagens de
sindicalistas e lideranças
políticas sobre o significado do 1º de Maio e a
importância de todos se

Foguinho/Grupo Imagem

1º de Maio em Votorantim
foi, de fato, do trabalhador
ORGANIZAÇÃO

Confira abaixo os responsáveis pela realização
do 1º de Maio em Votorantim
•Prefeitura Municipal
de Votoranrim
•Secretaria de Cultura
de Votorantim
•Subsede Regional da
CUT
•Grupo Imagem

Netinho dia 23, na vila
Nova Votorantim
O show de Netinho de
Paula já tem nova data:
será dia 23 de maio, na vila
Nova Votorantim. O local
e o horário serão confirmados nos próximos dias
e serão publicados na Folha Metalúrgica da semana que vem.
A apresentação do cantor terá caráter de continuidade às homenagens do
dia do trabalhador. A realização, portanto, é dos
mesmos parceiros que organizaram o 1º de maio na
praça de eventos.

Izídio de Brito, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos; e
Werinton Kermes, secretário de Cultura de Votorantim

Sindicatos:

Roberto Seixas - Tributo a
Raul Seixas (acima) agradou ao público de
todas as idades na tarde do
dia 1º
As crianças se divertiram
com novos brinquedos
infláveis instalados na
praça especialmente para o
Dia do Trabalhador (foto ao
lado)

•Metalúrgicos de Sorocaba e Região
•Metalúrgicos de Itu
•Trabalhadores no Vestuário de Sorocaba e
Região
•Condutores de Sorocaba e Região
•Papeleiros de Sorocaba e Região
•Têxteis de Sorocaba e
Região
• Amaso (Associação dos
metalúrgicos Aposentados de
Sorocaba e Região)

Dia do Trabalhador em São Roque

•Comitê Sindical de Salto

Além de Votorantim e
Sorocaba, também os trabalhadores de São Roque,
Araçariguama e municípios visinhos tiveram direito a um 1º de Maio popular.
A festa de 1º de Maio
no campo do Estrela, na
divisa de São Roque e
Mairinque atraiu milhares

APOIO

de pessoas. O tema foi a
redução da jornada de trabalho.
As principais atrações
musicais foram Inimigos
da HP e Leci Brandão.
A subsede regional da
CUT e o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região participaram
como apoio. João de Mo-

raes Farani, diretor executivo do Sindicato, esteve
no evento representando a
entidade.
A realização foi da Associação Comunitária de
Integração Regional
(ACR). Outros apoiadores
foram a UGT, a Força Sindical e a Amar – promoções e eventos.

Na região de São Roque/Araçariguama, o Sindicato dos Metalúrgicos,
bem como a subsede regional da CUT figuram
como apoio ao 1º de
Maio.

Cidadania, Cultura e Lazer

Festa da Tupi FM reúne
30 mil na praça de eventos
Público vibrou com as
dezenas de atrações sertanejas que se apresentaram;
artistas da região e de
projeção nacional mostraram
seus trabalhos; o evento da
Tupi FM teve apoio da
Prefeitura e da Secretaria de
Cultura de Votorantim e do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região

Assembléia na sexta
define delegados para
plenárias da CUT

Divulgação

O evento de apresentação da rádio Tupi FM à
população regional atraiu
30 mil pessoas à praça de
eventos Lecy de Campos,
em Votorantim, no último
domingo, dia 4.
O Sindicato dos Metalúrgicos, a Prefeitura de
Votorantim e a Secretaria
de Cultura deram apoio e
ajudaram na organização
do evento, que teve como
atração principal a dupla
César e Paulinho.
Das 14h às 23 horas, o
público assistiu a apresentações de mais de 20
artistas da região e de projeção nacional.
A renda foi toda revertida para o Comas (Comissão Municipal de Assistência Social). O ingresso para o megaevento custou R$ 2. O público pagante foi de 22 mil
pessoas (crianças até 10
anos não pagaram).
A rádio Tupi FM está
no ar há alguns meses, na
freqüência 100,5, mas
somente agora ela pôde
realizar o evento de apre-

sentação, pois obteve as
parcerias necessárias.
Embora a sede da rádio
popular esteja instalada
em Sorocaba, foi a prefeitura de Votorantim que
cedeu espaço e ajudou na

organização do evento.
A programação da rádio
Tupi de Sorocaba é voltada para a música sertaneja. Ela integra a Rede
Mundial, formada por 32
emissoras no País, inclu-

indo as rádios Terra,
Scalla, Mundial, entre outras. Na região, o sinal da
emissora local chega com
qualidade a 42 cidades.
Outros 20 municípios têm
recepção ainda parcial.

Todos os sócios do Sindicato dos Metalúr gicos de Sorocaba e Região estão convidados para
uma assembléia nesta sexta, dia 9, na sede de Sorocaba, na qual serão escolhidos os representantes locais que vão participar como delegados das
Plenárias Estatutárias da CUT estadual e CUT nacional.
A assembléia desta sexta começa às 17h30 em
primeira chamada e às 18h30, em segunda chamada, quando as deliberações poderão ser feitas
com qualquer número de participantes.
Nas plenárias serão apresentados balanços da
atuação da central nos últimos dois anos. Os delegados irão debater e votar novas propostas de
ação e lutas prioritárias da central até os próximos congressos da CUT SP e CUT Brasil, daqui a
dois anos.
Em agosto, a Central Única dos Trabalhadores,
fundada no dia 24 de agosto de 1983, completa
25 anos de existência.
No mesmo mês, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região também completa 25 anos
de engajamento às lutas da CUT.

